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Κεφάλαιο 2ο : Διεθνείς Διαπραγματεύσεις 

 
 

2.1 Γενικά 

 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία διαπραγματεύσεων είναι οι διεθνείς διαπραγματεύσεις, 

αυτές που γίνονται δηλαδή μεταξύ εταιριών, ανθρώπων, οργανισμών διαφορετικών 

χωρών. 

 

Στην εποχή μας, οι διεθνείς διαπραγματεύσεις δεν είναι κάτι εξαιρετικό που 

συμβαίνει σπάνια, αλλά αντίθετα για πολλούς ανθρώπους αποτελούν 

καθημερινότητα. Η παγκοσμιοποίηση έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή συνεργασία 

μεταξύ ανθρώπων και οργανισμών που ανήκουν σε διαφορετικές χώρες, με 

αποτέλεσμα η διαπραγμάτευση σε διεθνές επίπεδο να αποτελεί πλέον καθ’ ημέρα  

πράξη .  

 

Η ιδιαιτερότητα που διέπει το είδος αυτό των διαπραγματεύσεων είναι η διαφορετική 

κουλτούρα των διαπραγματευτών. Με τον όρο κουλτούρα εννοούμε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά μιας κοινωνικής ομάδας, τις κοινές αξίες και πεποιθήσεις μιας 

ομάδας ανθρώπων, τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι αντιδρούν σε 

ορισμένες καταστάσεις. Μια χώρα μπορεί να περιέχει μία ή παραπάνω κουλτούρες, 

καθώς επίσης μια κουλτούρα μπορεί να υπερβαίνει τα όρια μιας χώρας.  

 

Ένας άλλος πολύ σημαντικός όρος είναι οι αξίες σε μια κουλτούρα. Η αξία είναι μια 

κρίση σχετικά με το τι είναι σημαντικό σε μια κοινωνική αλληλεπίδραση. Είναι μια 

αξία κοινή για μια ομάδα ανθρώπων. Οι διεθνείς κουλτούρες διαφέρουν υπό την 

έννοια των κοινά αποδεκτών αξιών. Δύο τέτοιες διαφορές, πολύ σημαντικές για τις 

διεθνείς διαπραγματεύσεις είναι ο ατομικισμός έναντι του κολεκτιβισμού και  

ιεραρχισμός έναντι της κοινωνικής εξίσωσης.  
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2.1.1 Ατομικισμός έναντι κολεκτιβισμού 

 

Πρόκειται για την διαφοροποίηση μεταξύ διαφορετικών ειδών κουλτούρας που έχουν 

ως προτεραιότητα τα συμφέροντα του ατόμου και αυτών που έχουν ως 

προτεραιότητα τα συμφέροντα του συνόλου.  

 

Στις ατομικιστικές κουλτούρες τα κοινωνικά, οικονομικά και νομικά ιδρύματα 

προάγουν την αυτονομία του ατόμου, ανταμείβουν τις επιτυχίες του ατόμου και 

προστατεύουν τα δικαιώματά του. Στις συλλογικές κοινωνίες, τα ιδρύματα προάγουν 

την αλληλεξάρτηση των ατόμων με άλλα άτομα της οικογένειας, της εργασίας και 

της κοινωνίας γενικότερα, δίνοντας έμφαση στις κοινωνικές υποχρεώσεις. Η επιτυχία 

του ατόμου αντανακλά όχι μόνο στον ίδιο, αλλά και σε άλλους με τους οποίους το 

άτομο βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση. Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν 

δείξει ότι τα κράτη στη Βόρεια Αμερική (εκτός του Μεξικού) και της Δυτικής 

Ευρώπης ακολουθούν το ατομικιστικό μοντέλο, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος και κυρίως 

η Ανατολική Ασία και η Λατινική Αμερική ακολουθούν το συλλογικό μοντέλο.  

 

Η προέλευση ενός διαπραγματευτή από μια ατομικιστική ή κολεκτιβιστική κοινωνία 

μπορεί να επηρεάσει τα ενδιαφέροντα του, τους στόχους του και τα στοιχεία του 

στρατηγικού σχεδιασμού του. Για παράδειγμα, οι ατομικιστικές  κοινωνίες, προάγουν 

το προσωπικό ενδιαφέρον που μπορεί να αντανακλάται στους στόχους και στις 

στρατηγικές ενός διαπραγματευτή. Αντίθετα, οι κολεκτιβιστικές κοινωνίες δίνουν 

έμφαση στις κοινωνικές υποχρεώσεις που μπορεί να γίνουν εμφανείς στη επιλογή του 

διαπραγματευτή για έμμεση αντιπαράθεση.  

 

Παρόλα αυτά, η διαφοροποίηση αυτή δεν μας βοηθάει να ξεκαθαρίσουμε πως η 

κουλτούρα επιδρά και επηρεάζει την διαπραγματευτική τακτική. Αυτό συμβαίνει 

γιατί ο ατομικισμός ή ο κολεκτιβισμός δεν επιδρούν μόνοι τους, αλλά σε συνδυασμό 

με άλλα στοιχεία της κουλτούρας. Η ψυχολογική κουλτούρα είναι ένα αμάλγαμα 

αξιών, πιστεύω, και γνωστικών δομών. Η γνώση ότι ένας διαπραγματευτής 

προέρχεται από μια ατομικιστική ή κολεκτιβιστική κουλτούρα μας δίνει μόνο μερικές 

πληροφορίες για το πώς ο διαπραγματευτής θα συμπεριφερθεί σε μια 

διαπραγμάτευση.  
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2.1.2. Ιεραρχισμός έναντι κοινωνικής εξίσωσης 

 

Πρόκειται για την διαφοροποίηση μεταξύ κοινωνιών που έχουν κλειστές και 

άκαμπτες κοινωνικές δομές και κοινωνιών που έχουν επίπεδες και ανοιχτές 

κοινωνικές δομές. Στις ιεραρχικές κουλτούρες το κοινωνικό status ορίζεται από την 

κοινωνική δύναμή, ενώ στις κοινωνίες κοινωνικής εξίσωσης τα κοινωνικά όρια και 

εμπόδια είναι πιο εύκολο να ξεπεραστούν. Οι δυτικές κουλτούρες και κυρίως οι 

χώρες της Βόρειας Ευρώπης εμφανίζουν την τάση της κοινωνικής εξίσωσης, ενώ όσο 

προχωράμε νότια και προς την Αφρική και από την Βόρεια Αμερική στην Κεντρική 

και Νότια Αμερική οι κουλτούρες γίνονται περισσότερο ιεραρχικές.  

 

Στις ιεραρχικές κοινωνίες, η απροθυμία για άμεση αντιπαράθεση με τους ανώτερους 

προκύπτει από την επιθυμία και το ενδιαφέρον να διατηρηθούν οι κοινωνικές 

ιεραρχίες. Όταν προκύπτει διαπραγμάτευση, αυτή είναι πιο πιθανό να την 

διαχειριστεί κάποιος ανώτερος. Όταν ένας τρίτος ανωτέρου κλιμακίου εμπλέκεται σε 

μια διαμάχη, τότε η απόφασή του ενδυναμώνει τη θέση του. Αντίθετα , σε μια 

κοινωνία που προάγει την κοινωνική εξίσωση, η επιτυχία σε μια διαπραγμάτευση 

μπορεί να οδηγήσει στη διαφοροποίηση του κοινωνικού status, αλλά όχι στη μόνιμη 

αλλαγή του.  

 

2.2. Τι είναι αυτό που κάνει διαφορετικές τις διεθνείς διαπραγματεύσεις – Το 

μοντέλο των Phatak και Habib 

 

Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις ορίζονται από δύο γενικά πλαίσια (Διάγραμμα 2.1). Το 

περιβαλλοντικό, τα οποίο ορίζεται από δυνάμεις πέρα από την επιρροή του 

διαπραγματευτή και που επηρεάζουν τη διαπραγμάτευση και το άμεσο πλαίσιο το 

οποίο ορίζεται από δυνάμεις στις οποίες ο διαπραγματευτής έχει κάποια επιρροή.  
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Σχήμα 1: Το μοντέλο των Phatak και Habib. ΠΗΓΗ: Διασκ. Από A.V. Phatak και M.H. Habib, “ The dynamics of 

international Business Negotiations” , Business Horizons 39 (1996), σσ 30-38 και από J.W. Salacuse, “ Making 

Deals in Strange Places: A Beginners Guide to International Business Negotiations”, Negotiation Journal 4 (1998), 

σσ 5-13 

 
 
Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο τα περιβαλλοντικά και άμεσα πλαίσια 

μπορούν να επιδράσουν στις διαδικασία και στην έκβαση μιας διαπραγμάτευσης.  

 

2.2.1 Περιβαλλοντικό πλαίσιο 

 

Ο Salacuse έχει προτείνει έξι παράγοντες που κάνουν τις διεθνείς διαπραγματεύσεις 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Οι παράγοντες αυτοί είναι ο πολιτικός και νομικός 

πλουραλισμός, τα διεθνή οικονομικά, οι ξένες κυβερνήσεις και γραφειοκρατία, η 

αστάθεια, η ιδεολογία και η κουλτούρα. Οι Phatak και Habib προσέθεσαν έναν 

ακόμα, τους εξωτερικούς μετόχους. Όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες είναι 

εξαιρετικά σημαντικοί και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους εκτός των 

συνόρων τους διαπραγματευτές.  
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    2.2.1.1 Πολιτικός και νομικός πλουραλισμός  

 

Όταν ένας διαπραγματευτής βρίσκεται εν μέσω μιας διαπραγμάτευσης που 

πραγματοποιείται σε μία ξένη χώρα, θα πρέπει να είναι ενήμερος για το νομικό και 

πολιτικό πλαίσιο της εν λόγω χώρας. Η εταιρία που εκπροσωπεί μπορεί να υποστεί 

συνέπειες από στους φόρους που θα κληθεί να πληρώσει, στους εργασιακούς κώδικες ή 

στα πρότυπα που θα πρέπει να τηρήσει. Επίσης υπάρχουν πολιτικά ζητήματα τα οποία 

μπορούν να αποτρέψουν ή να ενθαρρύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα μιας 

εταιρίας σε μια χώρα.  

 

    2.2.1.2 Διεθνή Οικονομικά 

 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια 

μιας διεθνούς διαπραγμάτευσης είναι το νόμισμα με το οποίο θα γίνει η οποιαδήποτε 

οικονομική συναλλαγή. Το μεγαλύτερο ρίσκο λαμβάνεται από την πλευρά εκείνου 

που θα πρέπει να πληρώσει με το νόμισμα της άλλης χώρας. Και μάλιστα, όσο πιο 

ασταθές είναι το νόμισμα αυτό τόσο μεγαλύτερο είναι το ρίσκο. Κι αυτό γιατί 

οποιαδήποτε μεταβολή ενός νομίσματος μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αλλαγές σε μια 

συμφωνία. Μια συμφωνία δηλαδή που στην αρχική ης μορφή ήταν επικερδής και για τις 

δύο πλευρές, μπορεί να μετατραπεί σε μεγάλο κέρδος για τη μία πλευρά και μεγάλη 

ζημία για την άλλη, λόγω μεταβολής στη τιμή του συμφωνημένου νομίσματος.  

 

    2.2.1.3 Ξένες κυβερνήσεις και γραφειοκρατία 

 

Ο βαθμός της παρεμβατικότητας της κυβέρνησης στις πολιτικές των διαφόρων 

εταιριών διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν χώρες, όπως οι ΗΠΑ, στις 

οποίες οι επιχειρήσεις είναι σχετικά ελεύθερες από παρεμβάσεις εκ μέρους της 

κυβέρνησης και άλλες, όπως χώρες αναπτυσσόμενες και (πρώην) κομμουνιστικές, 

στις οποίες η κυβέρνηση επιβλέπει σχολαστικά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.  
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    2.2.1.4 Αστάθεια 

 

Η αστάθεια είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πορεία 

μιας διαπραγμάτευσης. Μπορεί να έχει τη μορφή της πολιτικής αστάθειας, της 

έλλειψης πόρων και της έλλειψης άλλων αγαθών και υπηρεσιών . Το ζήτημα για τον 

επιδέξιο διαπραγματευτή είναι να καταφέρει να προβλέψει έγκαιρα αυτές τις αλλαγές 

και να μπορέσει να προσαρμοστεί χωρίς συνέπειες. Ο Salacuse προτείνει στους 

διαπραγματευτές, όταν διαπραγματεύονται σε ασταθές περιβάλλον, να βάζουν ρήτρες 

οι οποίες να επιτρέπουν εύκολες ακυρώσεις ή ουδέτερη διαιτησία.  

 

   2.2.1.5 Ιδεολογία 

 

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, οι εκπρόσωποι των διαφόρων χωρών διέπονται από 

διαφορετικές ιδεολογίες. Οι διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ για παράδειγμα, διέπονται 

από ατομικιστική και καπιταλιστική ιδεολογία, ενώ διαπραγματευτές από άλλες 

χώρες δεν συμμερίζονται πάντα αυτή την ιδεολογία. Είναι προφανές, ότι οι διαφορές 

αυτές μπορούν να έχουν σημαντικές επιδράσεις σε μια διεθνή διαπραγμάτευση και 

πολλές φορές να απομακρύνουν την συζήτηση από το θέμα για το οποίο ξεκίνησε η 

διαπραγμάτευση.  

 

    2.2.1.6 Κουλτούρα 

 

Η διαφορετική κουλτούρα μεταξύ των διαπραγματευτών μπορεί να έχει ως συνέπεια 

διαφορετικές συμπεριφορές, αλλά και εντελώς διαφορετικές διαπραγματευτικές 

διαδικασίες. Σύμφωνα με τον Salacuse, κάποιοι διαπραγματευτές προσεγγίζουν τις 

διαπραγματεύσεις συμπερασματικά ( από το γενικό στο ειδικό) και άλλοι, που 

προέρχονται από άλλες κουλτούρες είναι πιο επαγωγικοί. Επίσης, σε κάποιες 

κουλτούρες οι πλευρές διαπραγματεύονται ουσιαστικά θέματα και θεωρούν την 

μεταξύ τους σχέση περιστασιακή. Σε άλλες πάλι η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών 

είναι το επίκεντρο και τα θέματα της ίδιας της συμφωνίας θεωρούνται λίγο πολύ 

περιστασιακά.  
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   2.2.1.7 Εξωτερικοί μέτοχοι 

 

Ως εξωτερικοί μέτοχοι ορίζονται τα άτομα ή οι άνθρωποι που έχουν συμφέρον ή 

μερίδιο σε μια διαπραγμάτευση. Τέτοιοι είναι οι επαγγελματικοί συνεργάτες, τα 

εργατικά συνδικάτα, οι πρεσβείες και οι βιομηχανικές ενώσεις. Μια διαπραγμάτευση 

μπορεί να λάβει σημαντική βοήθεια από ένα εργατικό συνδικάτο, μια πρεσβεία ή 

κάποια άλλη επιχείρηση, αν οι συμφωνίες που θα επιτευχθούν ευνοούν και αυτά τα 

μέρη.  

 

2.2.2 Άμεσο πλαίσιο 

 

Το άμεσο πλαίσιο, όπως ήδη ειπώθηκε, ορίζεται από τους παράγοντες οι οποίοι 

βρίσκονται υπό τον μερικό έλεγχο του διαπραγματευτή. Είναι παράγοντες δηλαδή 

τους οποίους ο διαπραγματευτής μπορεί εν μέρει να επηρεάσει. Παρακάτω 

αναπτύσσονται ορισμένοι από αυτούς.  

 

   2.2.2.1 Σχετική Διαπραγματευτική δύναμη 

 

Ίσως ένας από τους πιο μελετημένους παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση μιας 

διαπραγμάτευσης είναι η σχετική διαπραγματευτική δύναμη. Με τον όρο αυτό 

εννοούμε συχνά την ποσότητα των μετοχών (ο όρος μετοχή μπορεί να 

αντικατασταθεί από το οποιοδήποτε αγαθό είναι κάθε φορά υπό διαπραγμάτευση) 

που η κάθε πλευρά (η κάθε εταιρία) είναι διατεθειμένη να επενδύσει στο υπό 

συζήτηση εγχείρημα. Η πρώτη σκέψη είναι προφανώς πως η πλευρά που «θυσιάζει τα 

περισσότερα είναι και αυτή που έχει την μεγαλύτερη σχετική διαπραγματευτική 

δύναμη.  

 

Παρόλα αυτά, αυτό δεν είναι πάντα αληθές. Οι Yan και Gray σε πρόσφατες έρευνες 

τους το αμφισβήτησαν και υποστήριξαν πως η σχετική δύναμη επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμό από τις διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

επιδρούν, όπως η ιδιαίτερη πρόσβαση σε κάποια αγορά, σε κάποιο σύστημα διανομής 

ή η διαχείριση των σχέσεων με την κυβέρνηση.  
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   2.2.2.2. Επίπεδα σύγκρουσης 

 

Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει την διαδικασία αλλά και την έκβαση μιας 

διαπραγμάτευσης είναι το επίπεδο της αντιπαλότητας και το είδος της 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών. Ο παράγοντας αυτός είναι 

περισσότερο σημαντικός σε περιπτώσεις συγκρούσεων με εθνική ή γεωγραφική 

βάση. Μερικά παραδείγματα παρεμφερών καταστάσεων είναι οι συγκρούσεις στη 

Βόρεια Ιρλανδία, στις Γιουγκοσλαβικές χώρες, στο Ανατολικό Τιμόρ και στο 

Σουδάν. Το σημαντικό είναι πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνονται και ορίζουν το θέμα 

οι δύο πλευρές κι αυτό διαφέρει από κουλτούρα σε κουλτούρα. Για παράδειγμα, όπως 

αναφέρουν οι Fisher, Ury και Patton, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, διήρκησαν 

τόσο καιρό και παρουσίασαν τεράστια δυσκολία στην επίλυση τους λόγω του 

διαφορετικού τρόπου με το οποίο αντιλαμβάνονταν το θέμα και τη όλη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης οι δύο πλευρές (ασφάλεια, εθνική κυριαρχία, ιστορικά 

δικαιώματα). 

 

   2.2.2.3. Σχέση ανάμεσα στους διαπραγματευτές 

 

Οι σχέσεις ανάμεσα σε δύο διαπραγματευόμενες πλευρές είναι επίσης πολύ 

σημαντικός παράγοντας καθορισμού της έκβασης μιας διαπραγμάτευσης. Οι σχέσεις 

αυτές μπορεί να έχουν προκύψει από μια προηγούμενη διαπραγμάτευση για το ίδιο 

ζήτημα ή από μια προηγούμενη διαπραγμάτευση για κάποιο άλλο ζήτημα. Το 

παρελθόν των σχέσεων των δύο πλευρών επηρεάζει την τρέχουσα διαπραγμάτευση, 

και η τρέχουσα διαπραγμάτευση επηρεάζει την όποια μελλοντική σχέση ή 

διαπραγμάτευση των δύο αντιμαχόμενων μερών.  

 

   2.2.2.4 Επιθυμητά αποτελέσματα 

 

Το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης επηρεάζεται προφανώς και από τα 

αποτελέσματα τα οποία επιθυμεί να επιτύχει η κάθε πλευρά. Όπως αναφέρουν οι 

Lewicki, Saunders και Minton, στον πολιτικό στίβο οι χώρες πολλές φορές 

χρησιμοποιούν τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για να επιτύχουν τόσο εγχώριους όσο 

και διεθνείς πολιτικούς στόχους. Για παράδειγμα ένας από τους βασικούς στόχους 

του Βορείου Βιετνάμ κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Παρίσι για 
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τον τερματισμό του πολέμου στο Βιετνάμ ήταν να αναγνωριστεί επίσημα από τα 

άλλα μέρη στη διαπραγμάτευση. Επίσης σε πρόσφατες ειρηνευτικές εθνικιστικές 

συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο πολλά κόμματα έχουν απειλήσεις πως αν δεν 

αναγνωριστούν στις επίσημες διαπραγματευτικές συνομιλίες, θα εμποδίσουν την 

επιτυχή λύση της σύγκρουσης (πχ Βόρεια Ιρλανδία). 

 

   2.2.2.5. Άμεσοι μέτοχοι 

 

Με τον όρο αυτό εννοούμε τους διαπραγματευτές που συμμετέχουν σε μια 

διαπραγμάτευση, αλλά και τους ανθρώπους που αυτοί εκπροσωπούν, όπως είναι οι 

διευθυντές, οι εργοδότες, οι πρωθυπουργοί, τα διοικητικά συμβούλια των διαφόρων 

επιχειρήσεων κτλ. Οι μέτοχοι αυτοί επηρεάζουν σημαντικά τη διαδικασία και την 

έκβαση μιας διαπραγμάτευσης. Η επιδεξιότητα αλλά και η εμπειρία ενός 

διαπραγματευτή μπορεί να έχει τεράστια σημασία. Επίσης, σημαντικά είναι τόσο τα 

προσωπικά κίνητρα των διαπραγματευτών, όσο και των άλλων άμεσων μετόχων. Οι 

άνθρωποι υποκινούνται συχνά από άυλους παράγοντες στη διαπραγμάτευση, όπως η 

εντύπωση που θα σχηματίσουν γι’ αυτούς, μέσα από το αποτέλεσμα που θα φέρουν, 

οι εργοδότες τους.  

 

2.3 Πως οι πολιτισμικές διαφορές επηρεάζουν τις διεθνείς διαπραγματεύσεις 

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές Weiss, Stripp και Foster, οι διαπραγματεύσεις 

επηρεάζονται από την κουλτούρα των διαπραγματευόμενων με 8 διαφορετικούς 

τρόπους: 

 

1. Ορισμός της διαπραγμάτευσης: Ακόμα και ο ορισμός του τι ακριβώς εννοούμε με 

τον όρο διαπραγμάτευση μπορεί να διαφέρει από κουλτούρα σε κουλτούρα. Για 

παράδειγμα, οι Αμερικανοί θεωρούν την διαπραγμάτευση ως μια διαδικασία 

ανταγωνιστική, ενώ οι Ιάπωνες την θεωρούν ως μια διαδικασία ανταλλαγής 

πληροφοριών.  

2. Επιλογή των διαπραγματευτών: Σε μια διαπραγμάτευση, συνήθως ο 

διαπραγματευτής δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του, αλλά και μια ομάδα, μια 

εταιρία ή και μια ολόκληρη χώρα. Το ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος κάθε φορά είναι 

μια επιλογή που γίνεται με διαφορετικά κριτήρια από κουλτούρα σε κουλτούρα. 
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Μερικά από τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι η ηλικία, η αρχαιότητα, η θέση στην 

ιεραρχία, η γνώση του διαπραγματευτή επί του θέματος κτλ. Το πιο από όλα αυτά τα 

κριτήρια θα είναι αυτό που θα οδηγήσει στην επιλογή διαφέρει σημαντικά από χώρα 

σε χώρα.  

3. Πρωτόκολλο: Οι κουλτούρες διαφέρουν επίσης ως προς τη σημασία που δίνουν 

στο πρωτόκολλό. Οι Αμερικάνοι είναι από τους λαούς που δίνουν τη μικρότερη 

σημασία. Αντίθετα, πολλές Ευρωπαϊκές χώρες είναι εξαιρετικά τυπικές και δίνουν  

ιδιαίτερη σημασία στη προσφώνηση. Επίσης, στις χώρες αυτές θεωρείται προσβολή 

να μην έχει ο διαπραγματευτής μαζί του επαγγελματικές κάρτες ή να σημειώνει πάνω 

σ’αυτές πληροφορίες. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για έναν 

διαπραγματευτεί να γνωρίζει τέτοιου είδους λεπτομέρειες για τη χώρα στην οποία 

σκοπεύει να διαπραγματευτεί και προφανώς να τις σεβαστεί.  

4. Επικοινωνία: Με τον όρο επικοινωνία εννοούμε τόσο την προφορική, όσο και την 

επικοινωνία με τη λεγόμενη γλώσσα του σώματος. Υπάρχουν κινήσεις ή κουβέντες 

που σε μία χώρα είναι απόλυτα αποδεκτές ενώ σε κάποια άλλη αποτελούν προσβολή. 

Για παράδειγμα, ποτέ ένας διαπραγματευτής δε πρέπει να δείξει τη σόλα του 

παπουτσιού του σε έναν Άραβα γιατί είναι βρώμικη και εκπροσωπεί το κάτω μέρος 

του σώματος. Αν στην Ιταλία αγγίξει τη μύτη του, αυτό αποτελεί σημάδι δυσπιστίας. 

Στις ΗΠΑ οι χειραψίες είναι δυνατές και παρατεταμένες, ενώ στη Ευρώπη είναι 

σύντομες και με σημασία. Τα γέλια στις Ινδίες δηλώνουν χιούμορ, ενώ στην Ασία 

δείχνουν αμηχανία και ταπεινοφροσύνη. Είναι προφανές πως υπάρχουν άπειρα τέτοια 

παραδείγματα και γι αυτό είναι σημαντικό και πάλι ο διαπραγματευτής να είναι 

ενήμερος σχετικά με  τέτοιες λεπτομέρειες ώστε να αποφύγει τυχόν παρεξηγήσεις.  

5. Χρόνος: Ο χρόνος είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο αντιλαμβάνονται διαφορετικά 

οι διάφορες κουλτούρες. Στις ΗΠΑ οι άνθρωποι σέβονται το χρόνο και πηγαίνουν 

στα ραντεβού τους την καθορισμένη ώρα. Αντίθετα, σε χώρες με θερμότερο κλίμα ο 

ρυθμός είναι πιο αργός. Έτσι κι εδώ η πιθανότητα παρεξηγήσεων λόγω της 

διαφορετικής αντίληψης του χρόνου είναι μεγάλη.  

6. Ανάληψη κινδύνων: Ο βαθμός στον οποίο ένας διαπραγματευτής είναι 

διατεθειμένος να αναλάβει ένα ρίσκο, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν 

κουλτούρες όπως η Αμερικάνικη που θεωρούνται risk lovers, αγαπούν δηλαδή το 

ρίσκο και άλλες, όπως κάποιες ευρωπαϊκές κουλτούρες που θεωρούνται risk averters, 

αποφεύγουν δηλαδή το ρίσκο.  
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7. Ομάδες αντί για άτομα: Ένα άλλο σημείο στο οποίο διαφέρουν οι κουλτούρες είναι 

στη σημασία που δίνουν στην ομαδικότητα. Στην Αμερική συνήθως προωθούν και 

επιβραβεύουν την ατομική δραστηριότητα. Σε άλλες χώρες, όπως η Κίνα δίνεται 

μεγάλη έμφαση στο ομαδικό πνεύμα. Έτσι γίνεται αντιληπτό πως μια 

διαπραγμάτευση μεταξύ Κίνας και Αμερικής θα παρουσίαζε κάποιες δυσκολίες. Οι 

Κινέζοι θα έπρεπε να πάρουν μια συλλογική απόφαση, η οποία θα ήταν προφανώς 

χρονοβόρα, ενώ ο Αμερικάνος (που προφανώς θα ήταν μόνος του) θα έκανε πολύ 

μικρότερο χρόνο για να αποφασίσει. Παρόλα αυτά, ο επιδέξιος διαπραγματευτής 

οφείλει να γνωρίζει όλα αυτά τα προβλήματα και να είναι σε θέση να τα αποδεχτεί 

και να τα ξεπεράσει.  

8. Φύση των συμφωνιών: Ο τελευταίος πολιτισμικός παράγοντας που επηρεάζει είναι 

η φύση της συμφωνίας. Στην Αμερική οι συμφωνίες βασίζονται στη λογική, είναι 

τυποποιημένες και επιβάλλονται μέσω του συστήματος των νόμων. Σε άλλες χώρες 

το να κλείσεις μια συμφωνία εξαρτάται από το ποιος είσαι και όχι από το τι μπορείς 

να κάνεις. Επίσης οι συμφωνίες δε σημαίνουν τα ίδια πράγματα σε όλες τις 

κουλτούρες. Οι Κινέζοι για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουν υπόμνημα για 

να επισημοποιήσουν μια σχέση ή να δείξουν το ξεκίνημα μιας διαπραγμάτευσης, ενώ 

οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν το ίδιο υπόμνημα ως οριστικοποίηση της συμφωνίας. 

Γίνεται αντιληπτό και πάλι πως η διαφορά αυτή μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση και 

παρανόηση.  

 

Μετά την παραπάνω ανάλυση κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί ένα παράδειγμα. Ο 

παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις διαφορές στην αντίληψη γεγονότων και λέξεων 

μεταξύ μιας ομάδας Ινδών και μιας ομάδας Ιαπώνων  μηχανικών λογισμικού.   

 

Υπόθεση Ινδός μηχανικός Ιάπωνας μηχανικός 
Θεώρηση του εαυτού Είμαι ανώτερος Είμαι κατώτερος 
Πελάτης Ο πελάτης είναι 

συνεργάτης, είναι 
ενήλικας 

Ο πελάτης είναι ο θεός ή 
ένα παιδί 

Λέξεις Οι λέξεις δεν είναι τελικές. 
Κάποιες είναι λιγότερο 
σημαντικές 

Οι λέξεις είναι τελικές. 
Είναι δέσμευση 

Δέσμευση Δε μπορώ να πω ότι δεν 
ξέρω 

Δε μπορώ να πω ότι ξέρω 

Επικοινωνία Μιλάω Ακούω 
Ειδίκευση Είμαι ειδικός μετά από 10 Είμαι ειδικός μετά από 10 
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μέρες χρόνια 
Ομαδική εργασία Η ομάδα είναι εδώ για να 

με βοηθήσει 
Είμαι εδώ για να βοηθήσω 
την ομάδα 

Λήψη αποφάσεων Εγώ παίρνω την απόφαση Ο ομάδα παίρνει την 
απόφαση 
 

Χρόνος Δίνω σημασία στο χρόνο 
μου 

Δίνω σημασία στο χρόνο 
σου 

Διαπραγμάτευση Σε πείθω. Παρουσιάζει την 
άποψή μου 

Είμαι «συμπονετικός» 
μαζί σου. Παρουσιάζω την 
άποψή σου 

Σιωπή Η σιωπή υποδηλώνει άδειο 
μυαλό (αδυναμία) 

Η σιωπή υποδηλώνει 
στέρεο μυαλό (δύναμη) 

Κατανόηση Επικεντρώνομαι στη 
μεγάλη εικόνα 

Επικεντρώνομαι στις 
λεπτομέρειες 

Κανόνες Οι κανόνες μπορούν να 
εφαρμοστούν. Κάποιοι 
είναι λιγότερο σημαντικοί 

Ο κανόνας είναι κανόνας. 
Καμία εξαίρεση δε μπορεί 
να γίνει 

Προτάσεις Όχι. Αυτός είναι ο 
καλύτερος τρόπος. Θα σου 
δώσω τη λύση 

Ναι, αλλά…Ίσως αυτός ο 
τρόπος είναι καλύτερος. 
Ποια είναι η άποψη σου? 

Ρίσκο Το ρίσκο πρέπει να το 
αντιμετωπίζουμε 

Το ρίσκο πρέπει να το 
αποφεύγουμε 

Συναίσθημα Το συναίσθημα πρέπει να 
το μοιραζόμαστε 

Το συναίσθημα πρέπει να 
το κρύβουμε 

Ποιότητα Πιάνω το στόχο μου. Το 
90% ολοκληρώθηκε. 

Πιάνω το στόχο μου. Το 
120% ολοκληρώθηκε. 

Σχέση Μίλησα μαζί του μια 
φορά, είναι φίλος μου 

Μίλησα μαζί του 10 
φορές, απλά τον γνωρίζω 

Πρόγραμμα Χρειάζονται 5 μέρες, άρα 
μια εβδομάδα 

Χρειάζονται 5 μέρες, άρα 
δε χρειάζεται μια 
εβδομάδα 

Εξήγηση Είναι πληροφορία Είναι δικαιολογία 
Ιεραρχία Υπακούω το αφεντικό μου 

και δρω ανάλογα. 
Υπακούω το αφεντικό μου 
αλλά μπορεί να δράσω 
διαφορετικά 

Διαφωνία Προσθέτει αξία και είναι 
διασκεδαστική 

Καταστρέφει τη σχέση και 
προκαλεί αμηχανία 

Πληροφορία Μοιράζομαι κάθε 
πληροφορία. Προτιμώ τις 
ποσοτικές πληροφορίες. 

Μοιράζομαι μόνο κάθε 
χρήσιμη πληροφορία. 
Προτιμώ τις ποιοτικές 
πληροφορίες. 

Πίνακας 2.1 : διαφορές στην αντίληψη γεγονότων και λέξεων μεταξύ μιας ομάδας Ινδών και μιας 

ομάδας Ιαπώνων  μηχανικών λογισμικού.   
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2.4 Κοινωνικά διλλήματα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η ηθική αποτελεί συχνά ένα πολύ 

σημαντικό κομμάτι μιας διαπραγμάτευσης. Το γεγονός αυτό γίνεται ακόμα πιο 

περίπλοκο όταν στη διαπραγμάτευση εμπλέκονται άνθρωποι από διαφορετικώς χώρες 

και κουλτούρες και άρα με διαφορετικές αντιλήψεις περί ηθικής.  

 

2.4.1 Κοινωνικά διλλήματα και το δίλλημα του φυλακισμένου 

 

Το δίλλημα του φυλακισμένου είναι ένα πολύ διαδεδομένο παράδειγμα στις 

οικονομικές και κοινωνικές έρευνες. Στο παράδειγμα αυτό δύο πλευρές βρίσκονται 

σε ένα διαγωνισμό ανάμεσα στο προσωπικό συμφέρον και στο συλλογικό. Μια 

τυπική περίπτωση είναι αυτή στην οποία υπάρχουν δύο ύποπτοι (ο Joe και ο Ed) οι 

οποίοι συλλαμβάνονται από την αστυνομία με την κατηγορία της διάρρηξης. Η 

αστυνομία θέλει να τους απαγγείλει κατηγορίες αλλά δεν έχει αρκετά στοιχεία. Ο 

μόνος τρόπος είναι να δώσει στοιχεία ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους για τον 

άλλο. Προκειμένου λοιπόν να τους δώσει κίνητρο για να το κάνουν τους κάνει μια 

προσφορά. Η προσφορά αυτή φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ JOE 

 

 

Η ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΟΥ ED 

 Δεν ομολογεί Ομολογεί 

Δεν ομολογεί Α 

Joe = 2 χρόνια 

Ed = 2 χρόνια 

Β 

Joe = 0 χρόνια 

Ed = 10 χρόνια 

Ομολογεί Γ 

Joe = 10 χρόνια 

Ed = 0 χρόνια 

Δ 

Joe = 5 χρόνια 

Ed = 5 χρόνια 

Σχήμα 2.2: Το δίλλημα του φυλακισμένου 

 

Η προσφορά έχει ως εξής: Αν κανένας από τους δύο δεν ομολογήσει τότε και οι δύο 

θα καταδικαστούν σε 2 χρόνια φυλάκιση. Αν ομολογήσουν και οι δύο τότε και οι δύο 

θα καταδικαστούν σε 5 χρόνια φυλάκιση. Αν ο Joe ομολογήσει αλλά ο Ed όχι τότε ο 
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Joe αθωώνεται και ο Ed καταδικάζεται σε 10 χρόνια. Αν τέλος ο Ed ομολογήσει αλλά 

ο Joe όχι τότε ο Ed αθωώνεται και ο Joe καταδικάζεται σε 10 χρόνια. 

 

Είναι προφανές πως η πιο λογική απόφαση, έχοντας ως κριτήριο το προσωπικό 

συμφέρον είναι ο ύποπτος να ομολογήσει, με την ελπίδα ότι ο άλλος δεν θα το κάνει. 

Αυτή όμως αποτελεί τη λογική απόφαση και για τους δύο. Με αποτέλεσμα, αν τη 

λάβουν και οι δύο, αυτό να οδηγήσει στη χειρότερη δυνατή περίπτωση στη οποία και 

οι δύο φυλακίζονται για 5 χρόνια. Η καλύτερη επιλογή λοιπόν είναι ο κάθε ύποπτος 

να μην ομολογήσει με την ελπίδα ότι ούτε ο άλλος θα το κάνει. Αν όμως όντως ένας 

από τους δύο πιστεύει ότι ο άλλος δε θα ομολογήσει, τότε το καλύτερο είναι να 

ομολογήσει έτσι ώστε να αποφύγει εντελώς την φυλακή.  

 

Είναι προφανές πόσο δύσκολο είναι να κάνει κάποιος τη σωστή επιλογή. Η δυσκολία 

αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη περίπτωση  που δεν υπάρχουν μόνο δύο 

εμπλεκόμενοι, αλλά περισσότεροι όπως γίνεται συνήθως στις διεθνείς 

διαπραγματεύσεις. Η δυσκολία εντείνεται και από την επιρροή της κουλτούρας. Ο 

άλλος κατηγορούμενος δεν είναι κάποιος γνωστός που λειτουργεί πάνω κάτω με την 

ίδια λογική, αλλά προέρχεται από διαφορετική κουλτούρα και πιθανότατα σκέφτεται 

και πράττει με τελείως διαφορετικό τρόπο.  

 

2.4.2. Τα είδη των κοινωνικών διλλημάτων 

 

Μια σημαντική διάκριση σχετικά με τα κοινωνικά διλλήματα είναι αν το δημόσιο 

συμφέρον είναι οι πλευρές να ανταγωνιστούν ή να συνεργαστούν. Στην περίπτωση 

που το κοινό συμφέρον προστάζει συνεργασία, τότε υπάρχουν άλλες δύο 

υποκατηγορίες διλλημάτων ανάλογα με το αν το δημόσιο συμφέρον είναι στην 

προσφορά  στο «κοινό ταμείο», όποιο κι αν είναι αυτό ή στην « ανάληψη» από αυτό. 

Παρόλο που οι προαναφερθείσες κατηγορίες διαφέρουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό 

χαρακτηριστικό, τη μάχη ανάμεσα στο προσωπικό και συλλογικό συμφέρον.  

 

Διλλήματα ανταγωνισμού : Πρόκειται για περιπτώσεις διλλημάτων στις οποίες το 

προσωπικό συμφέρον είναι στη συνεργασία, ενώ το συλλογικό στον ανταγωνισμό. 

Ένα απλό παράδειγμα είναι το δίλλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας ανάμεσα στο 
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να ανάψουμε τα φώτα, να χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο μας ή να αντισταθούμε 

στην συνεχόμενη αύξηση της τιμής του πετρελαίου.  

 

Τα διλλήματα ανταγωνισμού είναι περίπλοκα γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες 

συμφέροντος: το συλλογικό συμφέρον των ανταγωνιστών (εταιρίες πετρελαίου ) και 

το συλλογικό συμφέρον του κοινού (αγοραστικό κοινό). 

 

Διλλήματα συνεργασίας: Τα διλλήματα αυτά όπως είπαμε διαιρούνται σε δύο 

επιμέρους κατηγορίες. Στην πρώτη υπάρχει το δίλλημα της προσφοράς. Ένα 

παράδειγμα είναι οι πολυεθνικές εταιρίες που κερδίζουν από την εκμετάλλευση 

φυσικών πόρων (αλιεία, καλλιέργεια, ενέργεια). Οι εταιρίες αυτές από τη μία 

εξαντλούν τον φυσικό πλούτο, αλλά από την άλλη αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Η 

δεύτερη υποκατηγορία είναι της προσφοράς. Παράδειγμα αποτελεί ένας 

φορολογούμενος ο οποίος δεν πληρώνει του φόρους του. Από τη μία αποφεύγει τους 

φόρους, γεγονός θετικό για τον ίδιο, από την άλλη όμως δεν συμβάλλει στο κοινό 

καλό αφού δε συνεισφέρει στο «κοινό ταμείο» του κράτους.  

 

2.5. Προς μια παγκόσμια διαπραγματευτική κουλτούρα 

 

Είναι προφανές μετά τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω πως η κουλτούρα είναι πολύ 

σημαντικός παράγοντας στην έκβαση μια διεθνούς διαπραγματευτικής διαδικασίας. 

Παρόλα αυτά, καθώς η τεχνολογία κάνει τον κόσμο όλο και μικρότερο, υπάρχουν 

πολλοί που πιστεύουν πως οδεύουμε προς μια παγκόσμια κουλτούρα ειδικά 

αναφορικά με τις επιχειρήσεις. Όπως τα αγγλικά έγιναν η παγκόσμια γλώσσα έτσι 

πολλοί ισχυρίζονται πως η δυτική διαπραγματευτική κουλτούρα θα γίνει κι αυτή με 

τη σειρά της παγκόσμια. Κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό. Παρακάτω παρατίθενται οι 

λόγοι για τους οποίους οι διαπραγματευτές δεν πρέπει να υπολογίζουν στη 

δημιουργία μιας παγκόσμιας κουλτούρας.  

 

2.5.1 Γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε μια παγκόσμια διαπραγματευτική κουλτούρα 

 

Μια παγκόσμια διαπραγματευτική κουλτούρα είναι απίθανο να προκύψει σύντομα κι 

αυτό γιατί οι διαφορές στις διάφορες κουλτούρες δεν είναι ασήμαντες και είναι βαθιά 

ριζωμένες στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Οι διαπραγματευτικές στρατηγικές 
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χρησιμοποιούνται μέσα σε πολλά κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά πλαίσια στα 

όρια μιας κουλτούρας. Οι διαπραγματευτές που χαρακτηρίζονται από πολυεθνική 

εμπειρία, περνάνε από μια στρατηγική βασισμένη σε μια κουλτούρα σε μια άλλη 

στρατηγική βασισμένη σε μια άλλη κουλτούρα χωρίς να τις μπλέκουν μεταξύ τους.  

 

Οι διαφορές που οφείλονται στην κουλτούρα σε μια διαπραγματευτική διαδικασία 

είναι πολύ σημαντικές. Είδαμε ότι διαπραγματευτές που προέρχονται από 

διαφορετικές κουλτούρες στέλνουν διαφορετικούς εκπροσώπους στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων, έχουν διαφορετικές θέσεις, ενδιαφέροντα και προτεραιότητες, 

μπορεί να βλέπουν την εξουσία από την πλευρά του κοινωνικού status, μπορεί να 

προτιμούν την κατά μέτωπο ή την έμμεση επίθεση, έχουν διαφορετικά κοινωνικά 

κίνητρα και επικοινωνούν με διαφορετικό βαθμό αμεσότητας.  

 

Οι διαφορές κουλτούρας ανά τον κόσμο είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουν να 

υπάρχουν. Όταν ένας διαπραγματευτής από μια κουλτούρα  κάνει κάποιες επιλογές 

σχετικά με την διαπραγματευτική του στρατηγική, κάποιες από αυτές μπορεί να 

αποβούν σωστές και άλλες λανθασμένες. Οι επιτυχημένες επιλογές θα επαναληφθούν 

στο μέλος με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα διαπραγματευτικό πρότυπο.  

 

Επιπλέον, ο βασικότερος λόγος για τον οποίο κάποιες επιλογές επιτυγχάνουν και 

κάποιες άλλες όχι είναι γιατί αυτές που καταλήγουν σε θετικό αποτέλεσμα ταίριαζαν 

εξ’ αρχής με την εν λόγω κουλτούρα. Για παράδειγμα, μια κατά μέτωπό επίθεση δεν 

είναι και πολύ πιθανό να είναι μια πετυχημένη επιλογή από κάποιον που προέρχεται 

από μια κουλτούρα η οποία χαρακτηρίζεται συλλογική και οι αλληλεπιδράσεις είναι 

κατά κανόνα έμμεσες.  

 

Επίσης μια πρότυπη διαπραγματευτική τακτική μιας κουλτούρας είναι πιθανό να 

συνεχιστεί γιατί δεν περιορίζεται από οικονομικές δραστηριότητες. Σε όλες τις 

κουλτούρες οι διαπραγματεύσεις γεννιούνται μέσα στην οικογένεια, στη κοινωνία, 

στα σχολεία και στις κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις. Η καθημερινή 

διαπραγμάτευση μέσα σε μια κουλτούρα ενδυναμώνει τους σωστούς ή αποδεκτούς 

τρόπους διαπραγμάτευσης. Μια καινούργια διαπραγματευτική τακτική που μπορεί 

κάποιος να διδαχθεί στον εργασιακό του χώρο είναι σχεδόν απίθανο να εφαρμοστεί 

και στο σπίτι. 
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Οι άνθρωποι που προέρχονται από διττές κουλτούρες και εργάζονται σε πολυεθνικές 

εταιρίες καταλαβαίνουν το περίπλοκο περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται και 

προσαρμόζουν ανάλογα την συμπεριφορά τους. Ο Long Wang μελέτησε κινέζους 

εργαζόμενους που δούλευαν για κρατικές υπηρεσίες και κινέζους εργαζόμενους που 

δούλευαν για αμερικάνικες εταιρίες στην Κίνα. Βρήκε ότι η αξίες της αμερικανικής 

κουλτούρας  είχαν μεγαλύτερη επιρροή σ’ εκείνους που εργάζονταν για τις 

αμερικάνικες εταιρίες από ότι σε εκείνους που εργάζονταν για τις κινέζικες 

υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, οι αξίες αυτές ήταν εξίσου μη αποδεκτές και για τις δύο 

κατηγορίες εργαζομένων. Έτσι ο Wang κατέληξε πως παρόλο που οι κινέζοι που 

εργάζονταν στις αμερικάνικες εταιρίες εκτίθονταν σε αμερικάνικη κουλτούρα, αυτό 

δε σήμαινε ότι θα την ενστερνιστούν.  

 

Ψυχολογικές έρευνες σε ανθρώπους που ήταν εκτεθειμένοι σε διαφορετικές 

κουλτούρες έδειξαν πως οι άνθρωποι που κινούνται με ευκολία ανάμεσα σε δύο 

κουλτούρες δεν μπλέκουν την αρχική τους γνώση, ούτε την αντικαθιστούν, αλλά 

διατηρούν παράλληλες δομές κουλτούρας. Η μία ή η άλλη κουλτούρα γίνεται ενεργή 

σε μια διαδικασία, όπως μια διαπραγμάτευση.  Αυτό εξαρτάται  φυσικά από το ποια 

από τις δύο είναι περισσότερο συμβατή με την εκάστοτε κατάσταση. Η έρευνα αυτή 

έδειξε πως οι άνθρωποι που διαπραγματεύονται σε ξένες χώρες και με ξένους 

ανθρώπους μαθαίνουν να προσαρμόζονται. Ο επιδέξιος διαπραγματευτής είναι πάντα 

διατεθειμένος να προσαρμόσει την στρατηγική του προκειμένου να επιτύχει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα.   

 

2.5.2 Απαραίτητες προσαρμογές για έναν αποδοτικό διαπραγματευτή  

 

Προκειμένου να είναι αποδοτικοί, οι διαπραγματευτές πρέπει να αναπτύξουν 

γνωστικές δομές και ικανότητες σχετικές με την αντιπαράθεση και την επικοινωνία 

που προέρχονται από άλλες κουλτούρες. Πρέπει να αναπτύξουν ανοχή και σεβασμό 

για τις θέσεις, τα ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες που φέρνουν στο 

διαπραγματευτικό τραπέζι άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες. Τέλος πρέπει να 

ξέρουν πότε δεν πρέπει να υποχωρήσουν. Πρέπει να έχουν ένα ηθικό όριο που 

συμφωνεί με τα προσωπικά, εταιρικά και νομικά κριτήρια ώστε να αντιμετωπίσουν 

περιπτώσεις διαφθοράς, δωροδοκίας κι εκβιασμού.  
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2.5.2.1 Στρατηγικές αντιπαράθεσης 

 

Διαπραγματευτές που προέρχονται από κουλτούρες που δεν αγαπούν ιδιαίτερα την 

αντιπαράθεση μπορεί να χρειαστεί να γίνουν πιο επιδέξιοι στην αντιπαράθεση. Αυτό 

που πρέπει να βοηθήσει τους όχι και τόσο πρόθυμους για αντιπαράθεση ανθρώπους 

είναι να συνειδητοποιήσουν ότι αυτού του τύπου οι διαπραγματεύσεις είναι λιγότερο 

επικίνδυνες γιατί είναι πιο ξεκάθαρες.  

 

Από την άλλη πλευρά, διαπραγματευτές που προέρχονται από κουλτούρες που 

αγαπούν τη διαπραγμάτευση  μπορεί να χρειαστεί να γίνουν πιο διαλλακτικοί.  

 

2.5.2.2 Στρατηγικές επικοινωνίας 

 

Διαπραγματευτές που προέρχονται από κουλτούρες που προάγουν την επικοινωνία, 

μπορεί να χρειαστεί να εξηγήσουν την στρατηγική του να βλέπουν «τη μεγάλη 

εικόνα».  Δεν είναι ανάγκη να αποτάξουν αυτή τη στρατηγική τους, απλά ενδέχεται 

να χρειαστεί να εξηγήσουν στην αντίπαλη πλευρά γιατί συμπεριφέρονται με αυτόν 

τον τρόπο και αρνούνται να λύσουν τα ζητήματα ένα - ένα.  Μπορεί επίσης να 

αναγκαστούν να είναι τόσο ευθείς που να τοποθετήσουν στο τραπέζι μια προσφορά 

που να αντιμετωπίζει πολλά θέματα ταυτόχρονα. Η τακτική αυτή έχει δύο θετικά 

αποτελέσματα. Το πρώτο είναι ότι βοηθάει και την αντίπαλη πλευρά να δει την 

μεγάλη εικόνα και το δεύτερο, ότι δίνει το πλεονέκτημα της πρώτης προσφοράς.  

 

Από την άλλη πλευρά, διαπραγματευτές που προέρχονται από κουλτούρες που δεν 

προάγουν σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία, μπορεί να αναγκαστούν να 

διαπραγματευτούν πολλά θέματα ταυτόχρονα και να εκμαιεύσουν πληροφορίες για 

τις θέσεις της άλλης πλευράς από τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν οι προσφορές 

της.  

 

2.5.2.3. Συνύπαρξη 

 

Οι διαπραγματευτές πρέπει να είναι δημιουργικοί όταν αντιμετωπίζουν την πρόκληση 

των διαφορών κουλτούρας σε μια διαπραγμάτευση. Ένα είδος δημιουργικότητας στο 
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οποίο μπορεί να βασιστεί κανείς σχεδόν πάντα είναι να αποφασίσει να συνυπάρξει με 

τη διαφορετική κουλτούρα την οποία αντιμετωπίζει. 

 

Ένα απλό παράδειγμα είναι μια διαπραγμάτευση που έλαβε χώρα μεταξύ μια ομάδας 

αμερικάνων και μιας ομάδας βρετανών. Η τακτική των Αμερικάνων ήταν να 

βιάζονται και να θέλουν να λύσουν όλα τα θέματα μαζί και το δυνατόν γρηγορότερα. 

Από την άλλη πλευρά., η κουλτούρα των βρετανών προσομοιάζει περισσότερο στο 

«ας πάρουμε τα πράγματα ένα – ένα». 

 

Όταν οι δύο ομάδες άρχισαν να εργάζονται, η διαφορά αυτή δημιούργησε 

προστριβές. Καμία από τις δύο ομάδες δεν φαινόταν διατεθειμένη να υποχωρήσει και 

να δεχτεί τη διαφορετικότητα της άλλης πλευράς. Καθώς όμως περνούσε η ώρα, τα 

μέλη των δύο ομάδων έμαθαν όχι μόνο να συνεργάζονται, αλλά και να σέβονται τη 

διαφορά των συναδέρφων τους και να τη χρησιμοποιούν προκείμενου αυτό να 

βοηθήσει στην επίλυση των θεμάτων.  

 

Στον πυρήνα της συνύπαρξης είναι η έννοια της ανταλλαγής. Η ανταλλαγές είναι 

βασικός τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνονται αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις. Η 

συνύπαρξη μεταφέρει την ανταλλαγή από το υποκειμενικό καθήκον, και τα υπό 

διαπραγμάτευση θέματα, στη διαδικασία επίλυσης του θέματος. Οι επιτυχημένες 

διεθνείς διαπραγματεύσεις απαιτούν περισσότερο να δίνεται έμφαση στη διαδικασία 

από ότι στην περίπτωση διαπραγματεύσεων στην ίδια χώρα.  

 

2.5.2.4. Ανοχή και σεβασμός 

 

Η συνύπαρξη στις διεθνείς διαπραγματεύσεις απαιτεί τον σεβασμό και την ανοχή. 

Απαιτεί να μπει στην άκρη η λογική του: «η δική μου κουλτούρα είναι πολύ 

καλύτερη από την δική σου». Απαιτεί δημιουργικότητα. 

 

Πολλοί διαπραγματευτές συχνά αναρωτιούνται, γιατί εγώ; Γιατί πρέπει πάντα εγώ να 

κάνω την υποχώρηση; Η απάντηση είναι πως αυτό δεν συμβαίνει μόνο σ’αυτούς. Η 

υποχώρηση αφορά τους πάντες και δεν είναι μονόπλευρη. Την ίδια στιγμή που η μία 

πλευρά που θέλει την συμφωνία και την επίλυση του ζητήματος καταλαβαίνει ότι η 

συνύπαρξη είναι καλή επιλογή, αυτό την θέτει κατευθείαν σε θέση ισχύος. 
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Μια άλλη σημαντική και συχνή ερώτηση είναι αν μπορεί η μία πλευρά να 

δημιουργήσει από μόνη της συνύπαρξη; Παρόλο που δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία 

για να απαντήσουν αυτή την ερώτηση, είναι γνωστό πως αρκεί η αναγνώριση του 

προβλήματος από τη μία πλευρά. Προφανώς είναι πιο εύκολο αν και οι δύο πλευρές 

καταλαβαίνουν η μία τη άλλη, αλλά είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία  αν μόνο η 

μία πλευρά κατανοεί την ανάγκη για συνύπαρξη, ανοχή και σεβασμό προς τον 

αντίπαλο.  

 

2.5.2.5. Ηθική στη διαπραγμάτευση όταν δεν υπάρχουν ο σεβασμός, η συνύπαρξη και η 

ανοχή 

 

Για να είμαστε ειλικρινής, η διαφθορά υπάρχει σχεδόν σε κάθε κράτος. Τα όρια 

ανάμεσα στο κέρδος και στο νόμιμο κέρδος είναι εξαιρετικά στενά. Πολλοί managers 

ισχυρίζονται ότι για να μπεις στο παιχνίδι και να παραμείνεις σ’αυτό, πρέπει να το 

παίξεις με τους κανόνες του. Υπονοώντας έτσι ότι πολλές φορές η παρανομία είναι 

μονόδρομος. Παρόλα αυτά η συμμετοχή σε μια κουλτούρα διαφθοράς είναι ένα 

κοινωνικό δίλλημα. Αν όλοι μπουν στο παιχνίδι, τότε θα υπάρχουν βραχυπρόθεσμοι 

νικητές και πολλοί μακροπρόθεσμοι χαμένοι. 

 

Για το λόγο αυτό η καλύτερη επιλογή είναι να προσπαθεί κανείς πάντα να εφαρμόζει 

το νόμο, να σέβεται και να ανέχεται τη διαφορετικότητα. Αν ένας διαπραγματευτής 

μπορεί να μπει σε ένα διαπραγματευτικό παιχνίδι στο οποίο υπάρχει έντονη διαφθορά 

και παρόλα αυτά να φερθεί με νόμιμο τρόπο, αυτό συμβάλλει τα μέγιστα στο μέλλον 

των εμπλεκόμενων εθνών.  

 

Αν πάλι δεν υπάρχει επιλογή και είναι αδύνατη η εμπλοκή με νόμιμο τρόπο, τότε το 

καλύτερο που έχει να κάνει ο διαπραγματευτής είναι να αποχωρήσει και να 

δημοσιοποιήσει την κατάσταση.  

  

2.5.2.6 Άριστοι διεθνείς διαπραγματευτές 

 

Οι άριστοι διαπραγματευτές γνωρίζουν πως για να πραγματοποιήσουν συμφωνίες, να 

λύσουν διαφορές και να πάρουν αποφάσεις σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να 
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εξασκήσουν την στρατηγική ευελιξία τους και να εφαρμόσουν την προσαρμογή στην 

εκάστοτε κουλτούρα που έχουν απέναντί τους.  

 

Παρόλο που η κουλτούρα είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει τα ενδιαφέροντα και τις 

προτεραιότητες των διαπραγματευτών, αυτοί δεν πρέπει να κάνουν τίποτα εκτός των 

λογικών και αναμενόμενων για να ολοκληρώσουν αυτά τα ενδιαφέροντα. Η 

διαδικασία της αναγνώρισης των ενδιαφερόντων των διαπραγματευτών είναι που 

απαιτεί στρατηγική ευελιξία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σε διεθνές 

επίπεδο.  

 

Έτσι λοιπόν, όσο η στρατηγική παραμένει μέσα σε κάποια ηθικά όρια, οι άριστοι 

διαπραγματευτές ανησυχούν λιγότερο για την διαπραγματευτική διαδικασία από ότι 

αν τα συμφέροντα τους ικανοποιούνται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


